
 

 

 دعوت، ارشاد، جلب، جذب، امرباملعروف او نهي عن املنکر کمېسیوند 

 د کابل له ادارې څخه د رابېل شویو افرادو هویت

____________________________________________________________________________________________ 

 میاشتې تفصیيل راپور : (مارچ) د

، امرباملعروف او جذب ،جلب ارشاد،اسالمي امارت د دعوت  هم د ېکپه مياشت  (مارچ)د  كال م(2021)ه څېر د روان د تېرو مياشتو پ

ده موجو  دچي کسان (۱۰۶۲) ېواليتونو ک افغانستان په مختلفو ځايې مجاهدينوپه مرسته د د او دکميسيون په هڅو نهي عن النمکر

 د او را بیلاوګوډاګي رژيم څخه  دغه فاسد لهحقايقوپه درک کولو رسه  دبوخت وو؛  دندوپه  ېک ارګانونو بيالبيلورژيم اړوندپه  فاسد

 ترتيب شوی دی : ېد راوتليو کسانو شهرت په  تفصيل رسه  په النديني جدول ک  ،رسه يوځای شول مجاهدينو لهاسالمي امارت 
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 میدان وردګ

میدان  شیراحمد احمد 1

 وردګ

    3/13/2021 ميل پولیس دشت توپ سیداباد

میدان  عبدالباقی جنت ګل 2

 وردګ

    3/13/2021 ملی امنیت عربان کوډی بندچک

میدان  غالم جیالنی حشمت الله 3

 وردګ

    3/13/2021 پولیس رسپوش بندک

میدان  مثرخان حیات خان 4

 وردګ

    3/13/2021 ملی امنیت انخی سیداباد

میدان  دادمحمد روح الله 5

 وردګ

    3/13/2021 پولیس الالخیل بندچک

میدان  معین ستانه ګل 6

 وردګ

    3/13/2021 ملی اردو باغک سیداباد

میدان  محمداصف سمیع الله 7

 وردګ

    3/13/2021 اربکی  بندچک

میدان  محمدابرهیم ظریف خان 8

 وردګ

د پارملان د  فیضو جلریز

غړي 

 موټروان

3/13/2021    

میدان  ګل رسول عبیدالله 9

 وردګ

حکومتي  حیدرخیل سیداباد

 ټیکدار 

3/13/2021    

    3/13/2021حکومتي تنګی علم  سیدابادمیدان  موالداد عیدمحمد 10
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 ټیکدار خیل وردګ

یدان م عبدالسبحان فضل الرحمن 11

 وردګ

    3/13/2021 اربکی پیرداد نرخ

میدان  عبدالقیوم محمد دین 12

 وردګ

    3/13/2021 اجیره اردو غالم قلعه بندچک

میدان  محمدیعقوب محمدعتیق 13

 وردګ

    3/13/2021 پولیس حسن خیل سیداباد

میدان  محمدکریم محمدهامیون 14

 وردګ

    3/13/2021 اربکی  بندچک

میدان  محمدنور محمدیوسف 15

 وردګ

    3/13/2021 اربکی برساق مرکز

میدان  نائب خان میرویس 16

 وردګ

    3/13/2021 پولیس  بندچک

میدان  بالل الدین ګل سمین 17

 وردګ

    3/13/2021 اردو اجیره تنګی دواب سیداباد

 زابل

    3/27/2021 عسکر چینه شاجوی زابل ګل جان اصف 18

    3/13/2021 عسکر ی خیلموس شاجوی زابل بالهیر جالت خان 19

حاجی  20

 نیازمحمد

حاجی نیک 

 محمد

    3/13/2021 ټیکه دار عمرکلی شاجوی زابل

    3/13/2021 عسکر الندی چینه شاجوی زابل میراحمد حسن الله 21

    3/13/2021 ټیکه دار رسورکال شاجوی زابل محمدخان روزی خان 22

    3/13/2021 ټیکدر کالخیل شاجوی زابل امیرخان شفیع الله 23

خاک  زابل خان عبدالباری 24

 افغان

    3/8/2021 پولیس خوازک

    3/13/2021 عسکر رسه کال سیوری زابل عبدالحلیم عبدالرحیم 25

    3/13/2021 شاجوی عسکر خوځک زابل عصمت الله محب الله 26

    3/13/2021 عسکر چینه شاجوی زابل کریم محمدافضل 27

    3/13/2021 عسکر رسه کال شاجوی لزاب سلطان جان محمدخان 28

    3/13/2021 عسکر مانده شاجوی زابل ګل محمد محمدوصیل 29

    3/21/2021 عسکر دینارخیل سیوری زابل یارمحمد محمدولی 30

    3/13/2021 عسکر علی خیل شملزی زابل عبدالولی مدد 31

    3/13/2021 عسکر محمدعلی شاجوی زابل خلیل میرویس 32

    3/13/2021 عسکر ډیلی شملزي زابل سنګین لهنقیب ال 33

 کندهار

    3/25/2021 اربکی شفا ډنډ کندهار عبدالرحمن ابراهیم 34

    3/8/2021 پولیس تلوکان پنجوايي کندهار عبدالحی اخرتشاه 35

    3/8/2021 پولیس تلوکان پنجوايي کندهار الله داد اخرتمحمد 36

    3/8/2021 اربکی ناګهان ندابارغ کندهار عبدالخالق اکرام الله 37

    3/8/2021 پولیس زنګی اباد پنجوایی کندهار عبدالله حبیب الله 38

    3/13/2021 پولیس زنګی اباد پنجوایی کندهار محمداکرم دوست محمد 39

    3/27/2021 اربکی شاهی کاریز میوند کندهار الالجان زمری 40

    3/27/2021 اربکی تلوکان پنجوایی کندهار عبدالغنی سیداحمد 41

    3/8/2021 پولیس سنګ حصار ژړۍ کندهار فیض الله سیداحمد 42

    3/8/2021 اربکی زنګی اباد پنجوايي کندهار ملنګ سیدولی 43
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    3/20/2021 اربکی شمشیر ډنډ کندهار محمدرسول سیدولی 44

    3/20/2021 اربکی سپیروان پنجوایی کندهار عبدالجبار سیف الله 45

دای  کندهار موالداد الصمدعبد 46

-کنډی

 ګیزاب

    3/8/2021 اربکی نومه

    3/8/2021 اربکی هوتیل میوند کندهار علی محمد عبدالغنی 47

    3/13/2021 اربکی چلغور ډنډ کندهار عبداله عبدالقاهر 48

    3/8/2021 پولیس بدواله معروف کندهار عبدالخالق عبدالوارث 49

    3/8/2021 اربکی سپیروان پنجوایي کندهار محمدنبی عبدالولی 50

    3/8/2021 اربکی تلوکان پنجوایی کندهار بوریوال عبدالولی 51

    3/8/2021 پولیس  ډنډ کندهار عبدالواحد عتیق الله 52

    3/8/2021 پولیس تلوکان ډنډی کندهار نعمت الله عصمت الله 53

    3/8/2021 اربکی توره غونډی ژړۍ کندهار نانی اکا فضل الله 54

    3/20/2021 اربکی زنګا اباد پنجوایی کندهار عبدالسالم قدرت الله 55

    3/8/2021 اربکی سپیروان پنجوایی کندهار ګل محمد اللی 56

    3/8/2021 اربکی دشت میوند کندهار اغاجان محمدعمر 57

    3/8/2021 پولیس چهاشاخه ژړۍ کندهار موالداد محمدنادر 58

    3/8/2021 اربکی موشان پنجوایی کندهار دفیض محم ندامحمد 59

    3/8/2021 پولیس رسټک ژړۍ کندهار داروخان ولی محمد 60

 هلمند

    3/20/2021  نواباد نادعلی هلمند الله داد محمد سلیم 61

    3/21/2021 پولیس انځرباغ باغران هلمند یارمحمد احسان الله 62

    3/21/2021 اربکی ینهچ موسی کال هلمند رحمت الله احسان الله 63

    3/20/2021 پولیس خان خیل باباجی هلمند مرتضی احمد ضیا 64

    3/21/2021 اربکی  موسی کال هلمند درویش احمدشاه 65

    3/21/2021  سیداباد نادعلی هلمند غوص الدین اخرتمحمد 66

    3/11/2021 ملی اردو مالګیر باباجی هلمند جمعه خان اسدالله 67

    3/20/2021 پولیس ولیزی باباجی هلمند عبدالعلی اغاجان 68

    3/11/2021  ربات کجکی هلمند عطاالله امان الله 69

   کالشینکوف ۱ 3/11/2021 پولیس ولیزی باباجی هلمند محمدنادر بازمحمد 70

    3/21/2021  ناقل اباد نادعلی هلمند نورمحمد بازمحمد 71

    3/11/2021 پولیس  موسی کال هلمند محمدرشیف بسم الله 72

    3/20/2021 اربکی ګورکی ناوه هلمند شهزاده بسم الله 73

    3/24/2021 پولیس رسه قلعه ناوه هلمند فراز پردل 74

محمد  دښت باباجی هلمند تاج میر تکبیر الله 75

 رسولیان

3/20/2021    

    3/20/2021 پولیس خلج ناوه هلمند اخرتمحمد جاناغا 76

    3/20/2021 پولیس خلچ شالدره ناوه هلمند محمداخرت  جانان اغا 77

    3/20/2021 پولیس سلطان زی ناوه هلمند سیداغا جاوید 78

    3/21/2021   نادعلی هلمند عبدالحلیم جالت 79

    3/14/2021 اربکی دښت موسی کال هلمند حاجی باران جمعه جان 80

    3/11/2021  دوبندی نادعلی هلمند محمدصادق جمعه ګل 81

    3/21/2021 اربکی هزاراسپ ناوه هلمند جمعه ګل جنت ګل 82

    3/11/2021  تخت پل موسی کال هلمند عبدالقیوم جیالن خان 83

    3/21/2021 سنګوری وردګان ناوه هلمند امیرمحمد حاجی محمد 84
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    3/11/2021   کجکی هلمند شهزاده حبیب الرحمن 85

    3/11/2021  وی باغل نادعلی هلمند محمدلعل حبیب الله 86

    3/21/2021  سیداباد نادعلی هلمند رحیم جان حرضت محمد 87

    3/21/2021 سنګوری وردګان ناوه هلمند امیرمحمد حرضت محمد 88

    3/11/2021  زوراباد نادعلی هلمند محمدخان حمیدالله 89

    3/21/2021 رسحدیان  باغران هلمند عبدلخالق حکمت الله 90

    3/21/2021  لوی باغ نادعلی هلمند مسعود هحکمت الل 91

    3/20/2021 پولیس  ناوه هلمند محمدقاسم حکمت الله 92

    3/20/2021 پولیس ډامرب دښت باباجی هلمند مامور خان 93

    3/11/2021  زرغون نادعلی هلمند نورالدین خیرالدین 94

    3/20/2021 پولیس ولیزی باباجی هلمند محمد خیرالله 95

    3/20/2021  تغاوی کجکی هلمند محمد خان دولت خان 96

    3/20/2021  خوشحال نادعلی هلمند محمد طاهر دین محمد 97

خرابه  ناوه هلمند میرزمان رازمحمد 98

 شهیدان

رسحدی 

 پولیس

3/11/2021    

خرابه  ناوه هلمند میرزمان رازمحمد 99

 شهیدان

رسحدي 

 پولیس

3/20/2021    

    3/11/2021 رسحدي  خرسواباد هلمند علمحمدل رحمت الله 100

    3/20/2021 پولیس موسی زی نادعلی هلمند سیدګل رحمت الله 101

    3/21/2021  ناقل اباد نادعلی هلمند جامل الدین رحمت الله 102

    3/21/2021  لوی باغ نادعلی هلمند عبدالله رحمت الله 103

    3/11/2021 پولیس  نوزاد هلمند نظرمحمد روزی خان 104

    3/11/2021  زوراباد نادعلی هلمند عبدالسالم روزی محمد 105

    3/11/2021 لړمیان تختپل موسی کال هلمند لعل محمد زړګی 106

    3/20/2021 پولیس ایسیزی باباجی هلمند شاغايس زین الله 107

    3/20/2021  غربی نادعلی هلمند آغاجان زین الله 108

    3/20/2021  لویباغ علیناد هلمند بازمحمد رسدار ولی 109

    3/20/2021 پولیس د یادم خان ګریشک هلمند محمد قاسم سید ولی 110

خلج موسی  ناوه هلمند نوراحمد سیداحمد 111

 زی

    3/21/2021 پولیس

    3/20/2021 پولیس خلج ناوه هلمند تیمورشاه سیدشاه 112

    3/24/2021 سنګوری ګورګی کلی ناوه هلمند زملی سیدولی 113

    3/21/2021  غربی نادعلی هلمند محمدرسول رشیف الله 114

    3/28/2021 پولیس نګاری ناوه هلمند تورجان شفیع الله 115

    3/11/2021  شین نادعلی هلمند اسدالله شیراحمد 116

    3/11/2021  لوی باغ نادعلی هلمند ګل احمد شیراحمد 117

حاجی کامل  صالح محمد 118

 اکا

    3/20/2021 سنګوری یابراهیم ز  باباجی هلمند

    3/21/2021 پولیس  نوزاد هلمند میزا صدام 119

    3/24/2021 پولیس رسه قلعه ناوه هلمند فرار طاهر 120

    3/20/2021 پولیس کوفکه باباجی هلمند عبدالغني عبدالبصیر 121

    3/20/2021 پولیس خلچ ناوه هلمند محمد عبدالجبار 122

   کالشینکوف ۱ 3/11/2021 اربکی شهباز وسی کالم هلمند عبدالله جان عبدالحق 123

    3/21/2021 پولیس هزاراسپ ناوه هلمند غالم رسول عبدالخالق 124

    3/11/2021 پولیس برشان باباجی هلمند عبدالخالق عبدالرازق 125

    3/11/2021   خانشین هلمند عبدالغفار عبدالرحیم 126
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    3/11/2021 پولیس ټيسپین کو  باباجی هلمند عبدالرشید عبدالستار 127

    3/11/2021 لړمانو قطعه لوچک باباجی هلمند ښایسته ګل عبدالغفار 128

    3/20/2021 پولیس خلج ناوه هلمند محمود عبدالقادر 129

    3/11/2021 پولیس زرغون نادعلی هلمند عبدالرازق عبدالقدیر 130

    3/11/2021  زرغون نادعلی هلمند غالم غوث عبدالله 131

    3/20/2021  شاه زاده کجکی هلمند محمد یوسف الهادیعبد 132

    3/20/2021 پولیس خان خیل باباجی هلمند عبدالخالق عبدالوصیل 133

    3/20/2021  غچیزاره کجکی هلمند عبدالحد عتیق الله 134

    3/20/2021 پولیس لنډی ښاخ ناوه هلمند عبدالخالق عزت الله 135

    3/11/2021 پولیس کوفکه جیبابا هلمند میراحمد عصمت الله 136

    3/21/2021 نیکه باسوالت ناوه هلمند بهاوالدین عصمت الله 137

    3/21/2021 پولیس  ناوه هلمند سیدنور عصمت الله 138

    3/11/2021 اربکی  موسی کال هلمند محمدجمعه عطاالله 139

    3/11/2021  لوی باغ نادعلی هلمند ګل محمد علی محمد 140

موسی خان  علی محمد 141

 اکا

    3/24/2021 پولیس خلچ ناوه هلمند

    3/11/2021  نواباد نادعلی هلمند فیض محمد علی نور 142

    3/11/2021  ګندم ریز کجکی هلمند محمدصدیق علیشاه 143

خلچ  ناوه هلمند جیازګل غمی 144

 مهاجرین

    3/24/2021 پولیس

-بدخشان هلمند نظرمحمد فرهاد 145

 یفتال

   ثقیل ۱ 3/11/2021 پولیس 

کیشمیش  کجکی هلمند محمد نسیم فرید 146

 خان

 3/20/2021    

    3/11/2021 پولیس کارته لګان لښکرګاه هلمند نصیراحمد فواد 147

    3/24/2021 اجیره اردو نګاری ناوه هلمند سیدنبی اکا فیض الله 148

    3/11/2021 پولیس زوړ کلی باباجی هلمند ښادی قدرت الله 149

    3/24/2021 پولیس اچکزی ناوه هلمند جمعه ګل قدرت الله 150

    3/20/2021 اجیره اردو باسوال ناوه هلمند محمدیار قدرت الله 151

    3/21/2021 پولیس باسوالت ناوه هلمند چهارګل قدرت الله 152

    3/11/2021 پولیس پپلزی باباجی هلمند اسلم جان اللی 153

پای نګاری  ناوه هلمند خدای رحیم لعل محمد 154

 کیله

    3/11/2021 پولیس

    3/20/2021 پولیس هزاراسپ ناوه هلمند غالم نبی لعل محمد 155

    3/14/2021 اربکی وردګان ناوه هلمند میرویس محب الله 156

  موټرسایکل۱  3/21/2021 اربکی درختو موسی کال هلمند محمدنبی محمد 157

    3/21/2021  رشنجان نادعلی هلمند جمعه خان محمد داود 158

    3/24/2021 پولیس خلج ناوه هلمند حرضت عمر محمداکرب 159

 راکټ ۱ 3/11/2021   مرکز هلمند محمدهاشم محمدخان 160

 ثقیل ۱ 

 کرملی ۱ 

  

    3/11/2021  ملخان خانشین هلمند محبوب محمدعثامن 161

    3/21/2021 سنګوری لوړګی ناوه هلمند خواص محمدعمر 162

    3/21/2021 پولیس وردګان ناوه هلمند بهایی جان محمدفهیم 163
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حاجی 

 کوچی

    3/21/2021 پولیس

 هرات

    3/24/2021 اربکی  زردالو هرات عبدالکریم ارباب پایند 203
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کارمند  مرمکن شینډنډ هرات احمدخان محمدفرید 215
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    3/2/2021 اربکی دینار قرقین جوزجان قلخدای  محمد سالم 326
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۲۰۲۱/۳/۱۴ اردو بختشور دولت اباد عبدالوهاب هامیون 473     

۲۰۲۱/۳/۱۴ پولیس بختشور دولت اباد نادر داود 474     

۲۰۲۱/۳/۱۴ پولیس بختشور دولت اباد ساری لعل محمد 475     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی بختشور دولت اباد چهار یار نارص 476     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اردو بختشور دولت اباد عبدالواحد عبدالقادر 477     

۲۰۲۱/۳/۱۴ پولیس بختشور دولت اباد پرده غلم رسول 478     

اههمر  عبدالبصیر 479 ۲۰۲۱/۳/۱۴ پولیس بختشور دولت اباد      

۲۰۲۱/۳/۱۴ اردو بختشور دولت اباد عبدالخالق زیاد الله 480     

۲۰۲۱/۳/۱۴ پولیس بختشور دولت اباد زیاد الله بسم الله 481     

۲۰۲۱/۳/۱۴ پولیس بختشور دولت اباد عبدالرحمن لعل محمد 482     
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۲۰۲۱/۳/۱۴ اردو بختشور دولت اباد روزی عبدالبصیر 484     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی بختشور دولت اباد روزی امر الدین 485     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اردو بختشور دولت اباد عبدالرشید بشیر 486     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی بختشور دولت اباد دولت ستار 487     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی بختشور دولت اباد ظاهر برهان الدین 488     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی بختشور دولت اباد چاری مول الدین 489     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی بختشور دولت اباد جلل الدین کام ل الدین 490     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی رساسیاب چمتال ابراهیم یعقوب 491     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار عبدالرسول یونس 492     

اجه کلدارخو  کلدار عبدالرشید رمضان 493 ۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی      

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار عبدالحکیم عبداملنان 494     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار خواجه داود 495     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار پنجی نور محمد 496     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار چاری نورالله 497     

لدارک جمعه نادر 498 ۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار      

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار موسی قل سامل 499     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار یورش خیرمحمد 500     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار اق محمد قلچ 501     
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۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار موالم محمد اکرب 502     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار الله بیرن عبدالخیل 503     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی خواجه کلدار کلدار محمد مراد اسد الله 504     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه عبدالرحمن غلم رسول 505     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه جلل رحمت الله 506     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه جوره جمعه ګیلدی 507     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه عبدالخلیل عبدالجلیل 508     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه حق مراد شاه محمد 509     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه طاهر عبدالغنی 510     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه سیف الله دولت ګیلدی 511     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه یوسف ندر الله 512     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه رحمت الله اخرت 513     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه ولی نظر سلیم 514     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه شاه مردان بشیر 515     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی توقی شور تپه شاه مردان بابه نیاز 516     

۲۰۲۱/۳/۱۴ اربکی مرکز چاهی چاهی جمعه کام ل الدین 517     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی مرکز چاهی چاهی عبدالعزیز رجب 518     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی مرکز چاهی چاهی قلچ حق نیاز 519     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی مرکز چاهی چاهی خان محمد حکمت الله 520     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی بلنداريق زاری نظام الدین حرضت ګل 521     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی بلنداريق زاری محمد حسین قدرت الله 522     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی بلنداريق زاری چاری عبد الستار 523     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی بلنداريق زاری محمد نظر صالح 524     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی بلنداريق زاری ولی محمد ګل محمد 525     

۲۰۲۱/۳/۱۸ اربکی بلنداريق زاری اسامعیل عزت الله 526     

 سمنګان

یاربک مقصود دره صوف مال سکندر محمد رحیم 527  ۱۷/۷/۲۰۲۱     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز عبدالرحمن عبداملنان 528     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز معاذ الدین شیرآغا 529     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز عبدالجمیل لعل محمد 530     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز عبدالستار گل آغا 531     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز شجاع الدین نرصالدین 532     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز وحیدالله عبدالکریم 533     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز بوری بای مینگی بای 534     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز بوری بای عبدالحق 535     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز شاه محمد خالدین 536     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز فیض الله نظام الدین 537     
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۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز محمد قاسم شاه محمد 538     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی مقصود دره صوف عبدالعلی ساری 539     

 دهی دره صوف سیدمحمدهاشم سیدمحمداصف 540
مدیرامتحانات 

 تعلیم وتربیه
۱۷/۷/۲۰۲۱     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی تاقچی دره صوف خدای نظر حضارالدین 541     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اردو مقصود دره صوف افضل بیک اراهیم 542     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اردو مومن آباد حرضت سلطان محمدرسدار حبیب الله 543     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی شیخا حرضت سلطان جمعه خان نور محمد 544     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی یکه توت حرضت سلطان فیض محمد نجم الدین 545     

رکزم سید علم محمد خالدار 546 ۱۷/۷/۲۰۲۱ اردو رسی شور      

۱۷/۷/۲۰۲۱ اردو رسی شور مرکز ابراهیم تاج مراد 547     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اردو منقوتن مرکز رحمت الله صالح الدین 548     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز روح الله مینگی بای 549     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی رشیکیار مرکز فیض الله لعل محمد 550     

ره صوفد صابر محمد نارص 551 ۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی شیخه      

۱۷/۷/۲۰۲۱ پولیس حسنی دره صوف غالم رسول غالم سخی 552     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اردو نیامن حرضت سلطان اسالم الدین فخرالدین 553     

۱۷/۷/۲۰۲۱ ضابط مومن حرضت سلطان رسدار حبیب الله 554     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی قیرن خرم رسباغ رسول داد محمد تقی 555     

للهقدرت ا 556 ۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی دایکندی دره صوف بابه نور      

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی دایکندی دره صوف سعدالله نعمت الله 557     

۱۷/۷/۲۰۲۱ اربکی دایکندی دره صوف سعدالله بیدالله 558     

 بغالن

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  نواباد  مرکزی بغلن تاج محمد  محمد عوض  559     

لنمرکزی بغ محمد آغا  احسان الله  560 ۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  فابریکه       

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  شهر کهنه  مرکزی بغلن بال بای  عبدالرحیم  561     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  ۹رسک  مرکزی بغلن علی محمد  محمد حسین  562     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  کرکر مرکزی بغلن ګل محمد  سید محمد  563     

۱۹/۳/۲۰۲۱ ردو ا تاجکها مرکزی بغلن عبدالغفور محمد نعیم  564     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  ګدان مرکزی بغلن ستاقربان  تازه ګل 565     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  حسین خیل  پلخمری  نرصالله اسدالله  566     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  حسین خیل  پلخمری  ګلب الدین  جمعه دین  567     

۲۲/۳/۲۰۲۱ اردو  ټانګ سوخته  مرکزی بغلن خدای داد  الله داد  568     

۲۲/۳/۲۰۲۱ اردو  ټانګ سوخته  مرکزی بغلن محمد یونس  نقیب الله  569     

۲۲/۳/۲۰۲۱ پولیس  قاری خانه  مرکزی بغلن محمد یونس  عزیزالله  570     

۲۲/۳/۲۰۲۱ پولیس  اشرتکه سید خیل فیض محمد  حبیب الله  571     

۲۲/۳/۲۰۲۱ اردو  پوزه ایشان  پلخمری  کاکا ګل  شفیق الله  572     
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ظام الدینن 573 ۲۲/۳/۲۰۲۱ اردو پوزه ایشان  مرکزی بغلن سید انور      

۲۲/۳/۲۰۲۱ پولیس  کهنه قلعه  پلخمری  مجتبی  سید جلل  574     

۲۲/۳/۲۰۲۱ پولیس  قاضی  مرکزی بغلن  خدای داد  عبدالعلیم  575     

۲۲/۳/۲۰۲۱ اردو  ۱۳رسک  مرکزی بغلن  علی محمد  تورخان  576     

الطیفعبد محمد شاپور 577 ۲۲/۳/۲۰۲۱ اردو غروشاخ پلخمری       

۲۲/۳/۲۰۲۱ اردو  پوزه ایشان  مرکزی بغلن  سلطان محمد  حیات الله  578     

۲۲/۳/۲۰۲۱ پولیس  ګدان  مرکزی بغلن  هلل الدین  نورالدین  579     

۲۲/۳/۲۰۲۱ پولیس  کابلیان  مرکزی بغلن  ګلب  حسیب الله  580     

 الیاس  581
سید محمد 

لخمری پ نبی   
۲۲/۳/۲۰۲۱ پولیس  باالدوری      

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  منګل  مرکزی بغلن  علی محمد  خال مومن  582     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  لوګری  نهرین  غلم سخی  زین الله  583     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  باړه زایی مرکزی بغلن  عبدالظاهر عبدالصبور 584     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  ن خیل حسی مرکزی بغلن  محمدشاه  مقیم احمد  585     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  فابریکه  مرکزی بغلن  رسدار خان شمس الدین  586     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  حسین خیل  مرکزی بغلن  عبدالستار محمد امین  587     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  شهر کهنه  مرکزی بغلن  عبدالستار محمد هاشم  588     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  رخواب دره ل دوشی  امیرمحمد  نجیب اله  589     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس دره لرخواب دوشی عبدالصمد عبدالقدوس  590     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  ۰ ګذرګاه نور محمد ګل ضیاوالدین 591     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  دهن نلک  تاله وبرفک  میرحمزه  محبوالله  592     

۱۹/۳/۲۱۲۰ اربکی  ګوشه  تاله وبرفک  حفیظ الله  محمدابراهیم  593     

۱۹/۳/۲۰۲۱ امنیت ملی  دولت بیک  تاله وبرفک  محمد سامل  معلم جان  594     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  لوګری  نهرین  کوجی  سخی احمد  595     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  دوآبی  نهرین عبدالظاهر عبدالصبور 596     

۱۹/۳/۲۰۲۱ خیزش  توه شخ نهرین محمد آصف  خیرالله  597     

م عبدالکری رحمت الله  598 ۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو دوآبی  نهرین      

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو دشت قلعه  نهرین میرمحمد  حبیب الرحمن  599     

۱۹/۳/۲۰۲۱ خیزش شیخ جلل نهرین حبیب الله  صفی الله 600     

۱۹/۳/۲۰۲۱ پولیس  درګی  نهرین مل نعیم  محمد نسیم  601     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  حافظ بچه  نهرین محمدقربان  رازمحمد  602     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو  فلول  برکه  عبدالروف  عبدالصبور 603     

۱۹/۳/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه محمد نادر قندآغا 604     

۲۴/۳/۲۰۲۱ اردو اق سای  برکه عبداملومن عبیدالله  605     

۲۴/۳/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه جلداش  جان محمد  606     

۲۴/۳/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه حاجی خلیل  خیرالدین  607     

۲۴/۳/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه جمعه خان  تاج محمد  608     
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۲۴/۳/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  محمد حسن  فضل احمد  609     

۲۴/۳/۲۰۲۱ اردو رشرش برکه  ګل محمد جان محمد  610     

۲۴/۳/۲۰۲۱ اردو  نواباد  مرکزی بغلن امیرمحمد  مطیع الله  611     

 تخار

    23/2/2021 اردو گنده بای رستاق جمعه خان رحمت الله 612

    24/2/2021 اردو النگ دشت قلعه عبدالعزیز نیک محمد 613

    27/2/2021 اردو اندرابیا ینگی قلعه علی محمد عالمحمد 614

    27/2/2021 اردو کلباد درقد نازکمیر سیدامیر 615

 عید محمد فضل احمد 616
خواجه 

 بهاوالدین
    27/2/2021 اربکی الله گزر

    27/2/2021 اربکی لتوتک درقد رجب محمد الله 617

    27/2/2021 اربکی الله میدان رستاق لعل محمد تاج محمد 618

    28/2/2021 اردو قل آباد درقد خیرمحمد محب الله 619

    28/2/2021 پولیس بوریاباف ینگی قلعه مینگ محمد نورمحمد 620

    28/2/2021 اردو الله میدان رستاق امیرخان صبغت الله 621

    28/2/2021 اردو الله میدان رستاق یرخانام سیف الله 622

    2/3/2021 اردو گنده بای رستاق عبدالواحد محمد فیروز 623

    2/3/2021 پولیس یکه توت رستاق امام محمد خال محمد 624

    3/3/2021 اردو الله میدان رستاق مینگ علی جوره بای 625

    3/3/2021 پولیس کفرتعلی ینگی قلعه محمدرسول حبیب الله 626

    3/3/2021 اربکی پسته مزار رستاق امام نظر حبیب الله 627

    3/3/2021 بریدمل مرکز دشت قلعه مالنورالله نقیب الله 628

    6/3/2021 اردو مؤمن آباد دشت قلعه سیداعظم تاج الدین 629

 محمدحسن عبدالقادر 630
خواجه 

 بهاوالدین
    6/3/2021 اربکی آرق قشالق

    6/3/2021 رسحدی اچه گزر ددرق محمدولی محمدنبی 631

 مالجان خان سلیامن 632
خواجه 

 بهاوالدین
    7/3/2021 اردو کتکجر

    8/3/2021 اردو قربزبیر دشت قلعه محمدرسور عزیزالله 633

    8/3/2021 اردو الله میدان رستاق عبدالغفور سیف الله 634

 موسی علی رحم خدا 635
خواجه 

 بهاوالدین
    8/3/2021 اردو مغل قشالق

 وجه الله 636
مولوی 

 عبداللطیف

خواجه 

 بهاوالدین
    8/3/2021 اردو کتکجر

    9/3/2021 اربکی سفکان چاه آب امان الله گالب الدین 637

    9/3/2021 اربکی نان بای رستاق عبدالحمید اصل الدین 638

    9/3/2021 اردو فیض آباد دشت قلعه مرزاب یارمحمد 639

    10/3/2021 اربکی هزارباغ غارخواجه  خدای نظر حبیب الرحمن 640

    11/3/2021 رسحدی کلتوت درقد قدم عبداملطلب 641
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    11/3/2021 اربکی غازی آباد درقد ارسائل محمداسحاق 642

    11/3/2021 اردو قغنی درقد میرزانظر اکرام الدین 643

    13/3/2021 اربکی جلگه ینگی قلعه جوره خان محمدنعیم 644

 پیرمحمد گل محمد 645
جه خوا

 بهاوالدین
    14/3/2021 اربکی گلبهار

    16/3/2021 پولیس قره تپه درقد مولوی خال محمد نجیب الله 646

    17/3/2021 اردو مغل قشالق رستاق خواجم قل یلداش 647

    20/3/2021 گارد کفرتعلی ینگی قلعه عسکرخان حبیب الرحمن 648

20/3/2021 اردو کفرتعلی ینگی قلعه عبدالجلیل عبدالرحمن 649     

20/3/2021 اربکی مرکز دشت قلعه امام الدین عبدالجبار 650     

 عبدالباقی گل احمد 651
خواجه 

 بهاوالدین
20/3/2021 پولیس الله گزر     

20/3/2021 پولیس خیل بازی باال ینگی قلعه مراد علی حبیب الرحمن 652     

    21/3/2021 اردو کلتوت درقد جنت گل خدایداد 653

    16/2/2021 پولیس ناقل اشکمش محمد عبدالبرش 654

    17/2/2021 اردو قزل سای خواجه غار عبدامللک عبدالواحد 655

    17/2/2021 اردو عبادالله بهارک رجب علی عبدالقدوس 656

    17/2/2021 پولیس بهارلو خواجه غار حاجی بازار زمان الدین 657

    17/2/2021 اردو جلنگ ایاق مرکز خدای بیردی نقیب الله 658

    17/2/2021 اردو جلنگ ایاق مرکز منازبای محمدظریف 659

    18/2/2021 اردو صیاد چال خال مراد محمدرضا 660

    18/2/2021 پولیس صیاد چال عبدالسهراب عبدالصبور 661

    19/2/2021 اردو شاه رسول بهارک فیض محمد محمداسامعیل 662

    19/2/2021 بریدمل جلم خور خواجه غار عبدالجلیل عبدالبرش 663

    20/2/2021 اردو جلنگ ایاق مرکز منازبای جان آغا 664

    20/2/2021 اردو عبادالله بهارک جامل الدین خیرالدین 665

    20/2/2021 پولیس جلنگ ایاق بهارک محمدالله نازکمیر 666

    21/2/2021 اربکی مهاجر قشالق خواجه غار برات علی محمدیار 667

    22/2/2021 پولیس آبادنو  بهارک میرزا مراد دالور 668

    22/2/2021 اردو خروتی بهارک سیداکرب خان اکرب 669

 خواجه غار عبداملقیم عبدالباقی 670
محمدعلی 

 کوکباشی
    24/2/2021 پولیس

    25/2/2021 پولیس حاجی پهلوان بهارک نیک محمد نیازمحمد 671

 سید نجیب الله 672
سید مینگی 

 خواجه
    26/2/2021 اردو زوربرون خواجه غار

    28/2/2021 اربکی حاجی ورس بهارک حاجی یلداش حاجی رشیف 673

    28/2/2021 اردو جلم خور خواجه غار محمد نبی محی الدین 674

 علی محمد 675
حاجی خواجه 

 احمد
 خواجه غار

محمدعلی 

 کوکباشی
    28/2/2021 اردو
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 خواجه غار خالبازار نجیب الله 676
محمدعلی 

 کوکباشی
    28/2/2021 اردو

    29/2/2021 اردو تورق آبی بهارک امان الله عزیزالله 677

 خواجه غار خدای داد عبدالبصیر 678
حاجی 

 عبدالرسول
    29/2/2021 اردو

    3/3/2021 بریدمل مینگچقور خواجه غار ارباب رحمت الله قاری انعام الله 679

    6/3/2021 اردو خوستی بهارک نرصالله عبدالرقیب 680

    6/3/2021 پولیس غربدره هزارسومچ ل محمدخا عین الدین 681

    7/3/2021 پولیس چغتی خواجه غار تاش علی نورالله 682

    7/3/2021 پولیس توره خان بهارک غالم سخی ظاهر 683

    8/3/2021 پولیس توره خان بهارک نجیب الله نقیب الله 684

    8/3/2021 پولیس توره خان بهارک آیمراد قربان 685

    8/3/2021 اردو توره خان بهارک حمد حسنم حمیدالله 686

    8/3/2021 اردو توره خان بهارک محب الله محمد هاشم 687

    9/3/2021 پولیس عسکرخان بهارک همراه خان محمد نور 688

    12/3/2021 اربکی علی قطن اشکمش شاه عبداالحد عبدالحفیظ 689

 بدخشان

    ۲۰۲۱/۲/۱۹ اربکی سوسکان تیشکان عسی  بقا 690

    ۲۰۲۱/۲/۲۲ عسکراردو ده باال ارگو محمد انور نورالله  691

    // // // // عبدالباقی  عبدالواسق  692

    ۲۰۲۱/۲/۲۳ // اسپینگل // حبیب الله  میرالله  693

    // // // // محی الدین  امرالدین  694

    // // // // حبیب الله  رحیم الله 695

    // // // // محمد حسن  مجیب الرحمن  696

    ۲۰۲۱/۲/۲۷ اربکی  شکدره  تگاب شیرعلی  سلطان  697

    ۲۰۲۱/۳/۴ // قیله دره  ارگو حیدرشاه محمد هاشم  698

    ۲۰۲۱/۳/۵ // دریمیر تگاب طلب  حفیظ الله  699

    ۲۰۲۱/۲/۱ // زکاب // نظرمحمد عبداملطلب  700

    ۲۰۲۱/۳/۶ اداری  کنگورچی  کشم غالم محمد غالم علی  701

    ۲۰۲۱/۲/۲۴ پولیس خشکدره  // عبداالول قربان  702

    ۲۰۲۱/۳/۱۶ عسکراردو کوکان شهداء میرزا عبدالله 703

704 
ده شهنه  یفتل باال عبدالرحمن سیف الرحمن

 ناحیه نهم

// ۲۰۲۱/۳/۱ 
   

705 
ده شهنه  یفتل باال ولد محمد آصف  محمد سایف 

 ناحیه نهم

// ۲۰۲۱/۳/۱ 
   

    ۲۰۲۱/۳/۲ س پولی // // رجب محمد نجیب الله 706

    ۲۰۲۱/۳/۸ اردو تگابک ارغنجخواه عبدالرحیم حزب الله 707
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708 
دوآبه ناحیه  یفتل باال صفرمحمد شکرالله

 هشتم

 ۲۰۲۱/۳/۱۲ برید مل دراردو
   

    ۲۰۲۱/۳/۱۲ عسکراردو تگابک ارغنجخواه عزیزالله نذرالله 709

    ۲۰۲۱/۳/۱۵ // دوآبه  یفتل باال عبدالرزاق گلداد خان  710

    ۲۰۲۱/۳/۱۵ // لکیو ارغنجخواه محمد اکرب برهان الدین  711

    ۲۰۲۱/۳/۴ عسکراردو نشده راغستان قدرت الله  نعمت الله  712

    ۲۰۲۱/۳/۷ // کالر // نذری امیرخان 713

    // // دهگه // اصغر سنت الله 714

    ۲۰۲۱/۳/۵ اربکی  دوره  // شفاعت الله  مغفرالله  715

    ۲۰۲۱/۳/۴ عسکراردو علیای خم // سفرمحمد عبدالوهاب 716

 کندز

    ۷/۳/۲۰۲۱ رسحدی بتاش امام صاحب فیض الله زین الله 717

۷/۳/۲۰۲۱ اربکی مومندان امام صاحب نظر محمد ستار 718     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکی تازلقی امام صاحب سید مراد محمد نعیم 719     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکی ورته بز امام صاحب حاجی فدامیر محمد اکرم 720     

۷/۳/۲۰۲۱ رسحدی سنګالخ امام صاحب عید ګل محمد داود 721     

۷/۳/۲۰۲۱ رسحدی نارصی امام صاحب سید حکیم حفیظ الله 722     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو بقال قشالق امام صاحب عبدالحفیظ محمد الله 723     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو فیض آباد امام صاحب غالم قادر مسبی 724     

 امام صاحب عبداملجید صدرالدین 725
آیخم جال 

 ازبکیه
۷/۳/۲۰۲۱ رسحدی     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو ایشان توپ امام صاحب اسدالله عبدالباقی 726     

 امام صاحب محمد حکیم نورالدین 727
اسامعیل 

 قشالق
۷/۳/۲۰۲۱ اردو     

۷/۳/۲۰۲۱ نظم عامه چغر امام صاحب روزی قل عبدالحمید 728     

۷/۳/۲۰۲۱ پولیس قلم ګذر امام صاحب غالم خان اسد الله 729     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو قلم ګذر امام صاحب نورمحمد خان محمد 730     

۷/۳/۲۰۲۱ اداری اردو ۳ناحیه  امام صاحب حاجی محمود احمد الله 731     

 امام صاحب نظام الدین نجم الدین 732
اسامعیل 

 قشالق
۷/۳/۲۰۲۱ اردو     

۷/۳/۲۰۲۱ پولیس ورته بز امام صاحب محمد حسن عبدالحلیم 733     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکی قلم ګذر امام صاحب محبت خان سولغالم ر 734     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو بایکه امام صاحب قمر الدین عین الدین 735     

۷/۳/۲۰۲۱ پولیس کوچه ربات امام صاحب تور ګل ګل رحمن 736     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو کنچک افغانیه امام صاحب عبدالرحمن ګل رحمن 737     

۷/۳/۲۰۲۱ ترافیک ګل تپه امام صاحب سید غالم سید خلیل 738     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو بسم الله شاخ امام صاحب محمد ابراهمیم روح االمین 739     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو چوغه امام صاحب همره خان فیض الرحمن 740     
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۷/۳/۲۰۲۱ پولیس باسوس امام صاحب خدای قل محمد ګل 741     

 امام صاحب عزیز الله خالدین 742
اسامعیل 

 قشالق
۷/۳/۲۰۲۱ اردو     

۷/۳/۲۰۲۱ پولیس الف بردی امام صاحب محمد نعیم ان اللهام 743     

 امام صاحب اسالم الدین قدرت الله 744
اسامعیل 

 قشالق
۷/۳/۲۰۲۱ اربکی     

۲۰۲۱/۳/۴ پولیس دلشاد امام صاحب عبدالبصیر عیسی خان 745     

۲۰۲۱/۳/۴ پولیس بایکه امام صاحب بهر باک شمس الدین 746     

۲۰۲۱/۳/۴ اردو ایسکی صاحبامام  بیک مراد عبدالکریم 747     

۲۰۲۱/۳/۴ اردو چوغه امام صاحب محمد حسن علی محمد 748     

۲۰۲۱/۳/۴ نظم عامه کذر مال اسالم امام صاحب التی خوجه جامل الدین 749     

۲۰۲۱/۳/۴ اردو خاتون قلعه امام صاحب عبدالخلیل عبدالباقی 750     

 امام صاحب فیض محمد خیرمحمد 751
اسامعیل 

 قشالق
۲۰۲۱/۳/۴ اردو     

۲۰۲۱/۳/۴ یاغی حلقه کول امام صاحب محمد حسین عزیزالله 752     

۲۰۲۱/۳/۴ اردو آفتابلق امام صاحب نرصالدین اخرت محمد 753     

۲۰۲۱/۳/۴ اربکی دهقان قشالق امام صاحب محمد یعقوب عبدالطیف 754     

۲۰۲۱/۳/۴ رسحدی دور من امام صاحب محمد ابراهمیم محمد عباس 755     

۲۰۲۱/۳/۴ اردو ورته بز امام صاحب عنایت الله رآغا می 756     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس الف بردی امام صاحب محمد ی محمد نبی 757     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو الف بردی امام صاحب محمد  الدین شمس الدین 758     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو نارصی امام صاحب نادرخان طاهر خان 759     

۲۰۲۱/۳/۱۵ یسپول قنجوغه امام صاحب ګل محمد خیرمحمد 760     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو آلچین امام صاحب شاه محمد خیرمحمد 761     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی مومندان امام صاحب جمعه الدین تاج محمد 762     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی دهقان قشالق امام صاحب عبدالحمید عبدالحی 763     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی بیش کپه امام صاحب دو ر محمد امرت ګل 764     

۲۰۲۱/۳/۱۵ رسحدی دلشاد امام صاحب اکربخان محمد نور 765     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو رسمعلم امام صاحب دادمحمد عالمحمد 766     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو آقی بای امام صاحب نور ولی سلامن 767     

۲۰۲۱/۳/۱۵ رسحدی دور من امام صاحب عبدالحی قیام الدین 768     

۲۱۲۰/۳/۱۵ اردو دهقان قشالق امام صاحب محیب الله امر الله 769     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو غرو امام صاحب عبدالحق شمس الحق 770     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس ګچر امام صاحب دین محمد عبدالصمد 771     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی برزنګی امام صاحب کامل معراج الدین 772     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی کلباد امام صاحب عمر خان خال محمد 773     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی کلباد امام صاحب غالم حیدر حبیب الله 774     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو دوراهی خفاق امام صاحب عبدالروف تاش محمد 775     
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۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو چهارشنګی امام صاحب امیرګل فیض الرحمن 776     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس توت مزار امام صاحب سید فاروق سید عمران 777     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی سهاک خان آباد جمعه الدین جامل الدین 778     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو چوغه خان آباد شیر احمد عزت الله 779     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو چوغه خان آباد عبدالشکور عبداملومن 780     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو چوغه خان آباد عبدالشکور نقیب الله 781     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی بندر بخاری خان آباد محمد رحیم محمد فهیم 782     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی باشیجنګل  خان آباد نظام الدین فیصل 783     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی توت ۴ خان آباد خدایداد شهزاده 784     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی مال غالم خان آباد روح الله شفیق الله 785     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی مال غالم خان آباد داود ذبیح الله 786     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی ایشان توپ خان آباد نور محمد سیف الدین 787     

۲۰۲۱/۳/۱۵ امنیت بندر شوراب خان آباد دمحم غازی 788     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو رسایی خان آباد محمد ی تاج الدین 789     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس رسایی خان آباد عبدالکریم نجیب الله 790     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی خوجه بولک خان آباد عامل ګل حافظ الله 791     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو اللکی خان آباد عامل قل شمس الله 792     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی شهر خان آباد خان آباد صاحب نظر ضیاء الدین 793     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی دولت یار خان آباد محمد قاسم عبدالقدیر 794     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو جنت باغ خان آباد عبدالباقی مسیح الله 795     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس محفلی خان آباد عبدالحمید محمد رحیم 796     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی بوین خان آباد اللهحمید  حیابت الله 797     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی صوفی خیل خان آباد محمد سامل شاه زمان 798     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس نوآباد خان آباد سید احمد سید عمر 799     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس نوآباد خان آباد توره خان شمس الدین 800     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس کوهستانی خان آباد محمد حسن عبدالعزیز 801     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی شهر خان آباد خان آباد عبدالواحد ادریس 802     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو توت ۴ خان آباد غالم صدیق محیب الله 803     

۲۰۲۱/۳/۱۵ کارمندانتخابات شهر خان آباد غالم رسول شاه رسول 804     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی نوآباد خان آباد بای مراد رحم خدا 805     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس جان قطغان خان آباد ملنګ حبیب الرحمن 806     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس  خان آباد امیر محمد نور محمد 807     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی بوین خان آباد باز محمد یار محمد 808     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی بوین خان آباد باز محمد امیر محمد 809     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس بوین خان آباد محمد الله نور الله 810     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو دولت یار خان آباد خیر محمد الدین ضیاء 811     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس بوزوسط خان آباد عبدالقدوس مسعود 812     
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۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو کهنه قلعه خان آباد یکه جان علی خان 813     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس نوآباد خان آباد محمد حسین محمد نشان 814     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس نیک بانی خان آباد دولت امام علی 815     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس جنت باغ خان آباد محمد جنید اجمل 816     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی غجیر خانه خان آباد نیک محمد محمد ابراهیم 817     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو شهر خان آباد دل آغا عبدالله 818     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی شهرخان آباد خان آباد امیر ګل اخرت محمد 819     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو بوین ان آبادخ اورس امیر الدین 820     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی مزاردو خان آباد نور الله عبدالحفیظ 821     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو خاک کنی چهار دره حافظ نور عرفان الله 822     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس مرکز شهر چهار دره محمد حکیم محمد نعیم 823     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی داغ ارق چهار دره ایشان قل غالم نبی 824     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو مرکز شهر چهار دره فیض طالب نجیب الله 825     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو زاخیل چهار دره لعل محمد نجیب الله 826     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی قره فصاب چهار دره شاه محمود محمد شاه 827     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی داغ ارق چهار دره عبدالقادر عبدالجبار 828     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو وردکها هرمرکز ش خان آغا حکمت الله 829     

۲۰۲۱/۳/۱۵ مامورسرتمحکه عیسی خیل چهار دره میرزا احمد سید قاسم 830     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو دور رباط چهار دره حبیب الله محیب الله 831     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو لین سیاب ګل تپه نورالله رحیم الله 832     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی دم شاخ مرز التی بای نور محمد 833     

 مرکز خواشی خدا ممتاز احمد 834
سه صد 

 فامیلی
۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس حاجی رحیم مرکز محمد سعید واجد 835     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو بای مرزا ګل تپه عبداالحد خیرمحمد 836     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو بندر خان آباد کنم مرکز شمس الدین حسام الدین 837     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی باغمیری زکنم مرک غالم نبی زبید الله 838     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو فقیر آباد کنم مرکز عزیز الله سمیع الله 839     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی چرخاب کنم مرکز حاجی خدایداد رحیم الله 840     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو چامچی کنم مرکز محمد عظیم سمیع الله 841     

۲۰۲۱/۳/۵۱ اردو چله مزار کنم مرکز جاماللدین جالل الدین 842     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی چرخاب کنم مرکز عبدالرحیم ذبیح الله 843     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی چرخاب کنم مرکز فضل الدین رساج الدین 844     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس باغمیری کنم مرکز عبدالغفار میرزا محمد 845     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو پل الچین کنم مرکز محمد زمان عبدالکریم 846     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو  کنم مرکز حاجی احمد بسم الله 847     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو قیامقچی کنم مرکز عبدالقارد عبدالقهار 848     
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۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو ازره جات کنم مرکز حاجی سید فخر الدین 849     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس کله ګاو کنم مرکز احمد خان امیر خان 850     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو لودین کنم مرکز محراب الدین شفیق الله 851     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو مردانشاه کنم مرکز نور محمد محمد ابراهیم 852     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو شفتالو باغ کنم مرکز ضیاء الله بختیار 853     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو باغمیری کنم مرکز نادر امین الله 854     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو  کنم مرکز امر الله عبدالکریم 855     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو مپل اسال  کنم مرکز محمد اسحاق محمد نعیم 856     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو کندک عنایت کنم مرکز سید رحیم حرضت 857     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی شورابی کنم مرکز عبدالسمیع خال الدین 858     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو رستاق آباد کنم مرکز عاشو رعلی محمد یوسف 859     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی لعلی علی آباد قادر صوفی قربان 860     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو شاه محمد علی آباد بایعلی  موالنور 861     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو قاسم علی علی آباد محمد نبی توره خان 862     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو پلخشتی علی آباد غالم رسول ګلبدین 863     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو قاسم علی علی آباد سعید بای جمعه دین 864     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو میر شیخ علی آباد محمد عامل شفیق الله 865     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی مدرسه علی آباد حاجی خیر محمد محمد ابراهیم 866     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو رساج الدین علی آباد عزیز خان عبید الله 867     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی لعلی علی آباد غالم سخی جمعه خان 868     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس مدرسه علی آباد امیر بای عبدالرحمن 869     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو مدرسه علی آباد معبدالقیو  محمد صادق 870     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو پلخشتی علی آباد جاماللدین احمد شاه 871     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی حاجی حیدر علی آباد رحیم الدین اسالم الدین 872     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی عرضبیکی علی آباد عصمت الله معراج الدین 873     

 علی آباد محمد الله سمیع الله 874
ارباب محیب 

 للها
۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی عرضبیکی علی آباد عبدالواحد نعمت الله 875     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو لعلی علی آباد عطاء الله زین الله 876     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس لعلی علی آباد بابه سید عطا 877     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو غچک سای علی آباد داد محمد خدایداد 878     

۲۰۲۱/۳/۱۵ ارد ارته بوز ه ذالقلع خدایقل شیر محمد 879     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو قزاق شاخ قلعه ذال الله بیردی الله نور 880     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی دور من قلعه ذال روز مراد اچیل 881     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو صافی کوت قلعه ذال جمعه خان محمد فهیم 882     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو صافی کوت قلعه ذال عتیق الله امان الله 883     

۲۰۲۱/۳/۱۵ کالنرت مالقلی ارچی یعقوب مال یاد ګار 884     
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۲۰۲۱/۳/۱۵ اربکی ګل بالق ارچی عبدالله رساج الدین 885     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو شهروان ارچی نور محمد اجمل 886     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو کلرتاش ارچی تاج محمد محمد حسین 887     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس شیخ آباد ارچی محیب الله لطف الله 888     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو دونګ قشالق ارچی قربان ګلبدین 889     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو رسه مټه ارچی ګل رحیم وحید الله 890     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو دم شاخ ارچی ګالمیر طارق الله 891     

۲۰۲۱/۳/۱۵ نظم عامه شیخ آباد ارچی عبداملحمد محمد نعیم 892     

۲۰۲۱/۳/۱۵ پولیس دادسی ارچی محمد حیدر عطاء الله 893     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو ګل بالق ارچی محمدی ضیاء الدین 894     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو شینواری ارچی عبدالهادی ذوالکفل 895     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو ارباب عزت الله ارچی اکربرحمن شفیق الله 896     

۲۰۲۱/۳/۱۵ اردو انجیرن برهان ارچی محمد نبی صفت الله 897     

۲۰۲۱/۳/۱۵ دوار  حاجی رسفراز ارچی محمد شینوار خان 898     

۲۰۲۱/۳/۱۵ ترانسپورت قرلق ارچی قربق بای حاجی خدایقل 899     

 پروان

    ۲۷/۲/۲۰۲۱ اربکی  چهاردره  شنواری دین محمد   نورآغا 900

    ۲/۳/۲۰۲۱ = صوفی خیل = سلطان محمد  مالمحمد  901

    = = = = مالمحمد  عبدالرحمن  902

    = = هیردره  = رسدار محمد آجان  903

    ۴/۳/۲۰۲۱ = چناردره  = علم جان  مت الله حک 904

    ۷/۳/۲۰۲۱ اردوملی  نیلی کوه صافی  نام حق  فضل الهادی  905

    ۷/۳/۲۰۲۱ اردوملی  خاوری خارو = حبیب الله  نظام الله  906

 باميان

    ۲۳/۳/۲۰۲۱  ۱صفر لغکی  کهمرد  عبدالله  فیض الله  907

    ۲۸/۲/۲۰۲۱ س پولی  سیغان  محمد کریم  صبغت الله  908

 کابل

    ۲۶/۲/۲۰۲۱ اردوملی  شش ګیر بګرامی فریدالله  نورولی  909

    ۲۹/۲/۲۰۲۱ پولیس   چهار آسیاب  حکم خان  میرولی  910

    ۲۹/۲/۲۰۲۱ پولیس   = لعل ګل  محمد منیر 911

    ۵/۳/۲۰۲۱ اربکی  دشت سقاوه  موسهی  ظفرخان اکربخان  912

    ۱۱/۳/۲۰۲۱ پولیس  ازبین  رسوبی  انارګل  نعمت الله  913

    ۲۳/۳/۲۰۲۱ اردوملی بندی خاته  ده سبز محمد میر لعل میر 914

 کاپيسا

    ۱۱/۳/۲۰۲۱ اردوملی الله سای صاحبزاده خیل مصباح الله محمد عارف 915

    = = = میراخیل ولی والله محمد هاشم 916
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    ۱۳/۳/۲۰۲۱ = = تنګی خیل هدایت الله اسد الله 917

    ۱۸/۳/۲۰۲۱ = = = شفیع الله هنعمت الل 918

    ۲۰/۳/۲۰۲۱ = = پائیل ضیالحق ګلداد 919

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ = = تنګی خیل عبد املجید عبدالغفور 920

    = اربکی = چائ خیل سیدمسکین محمد ایوب 921

    = اردوملی = تنګی خیل لطف الله شهزاده 922

 کنړ

    ۴/۳/۲۰۲۱ اردو اغز اسامر طالمحمد ذاکر الله 923

    ۴/۳/۲۰۲۱ اردو اغز اسامر حاجی مودین رحیم الله 924

    ۴/۳/۲۰۲۱ اردو چوګام شلنت حبیب خان اجمل 925

926 
  وټپور محمدنواب جنت ګل

 ګنډیل

 ۴/۳/۲۰۲۱ اردو
   

    ۴/۳/۲۰۲۱ اردو کرونګ وټپور غالم حیدر حمیدالله 927

    ۴/۳/۲۰۲۱ اردو ګمبیر وټپور ګل احمد عمران  928

    8۳/۲۰۲۱/ پولیس اریت نورګل سیداعظم عبدالرزاق 929

    8۳/۲۰۲۱/ پولیس خانانو کڅ اسامر محمدیوسف عرفان الله 930

    8۳/۲۰۲۱/ موادمخدر بر شنګر اسامر فیروزخان شیرخان  931

    8۳/۲۰۲۱/ اردو اغز سوری اسامر حیات الله ادریس 932

    8۳/۲۰۲۱/ اردو شالخوړ اسامر زین الله جان زاهدالله 933

    8۳/۲۰۲۱/ پولیس شالخوړ اسامر ل مات خانګ رحیم الله 934

    8۳/۲۰۲۱/ پولیس لیڼۍ اسامر امین ګل حرضت رحیم 935

    8۳/۲۰۲۱/ پولیس لر سورکمر دانګام عنایت الله عظیم خان  936

    8۳/۲۰۲۱/ اردو کچلی دانګام عقل زرین هدایت الله 937

    8۳/۲۰۲۱/ اربکی کارکوړ دانګام ښائسته ګل حرضت الله 938

    8۳/۲۰۲۱/ اربکی شونټو منزۍ دانګام خانزرین ال م 939

 لغامن

۴/۳/۲۰۲۱ اردو ميل اوچادور دولت شاه بزرخان کريم خان 940     

۴/۳/۲۰۲۱ اردوميل منګوړ دولت شاه عزيراحمد محمد حنيف 941     

۴/۳/۲۰۲۱ اردوميل دوکو دولت شاه باباخان فتح خان 942     

۴/۳/۲۰۲۱ اردوميل شاهدولت  دولت شاه احسان الله حبيب الله 943     

۴/۳/۲۰۲۱ اردوميل سليامنکچه دولت شاه محمدباور محمدانور 944     

۴/۳/۲۰۲۱ اردوميل درباغ دولت شاه جمع ګل محمد 945     

۴/۳/۲۰۲۱ اردوميل مورا دولت شاه قدير نورآغا 946     

۴/۳/۲۰۲۱ پوليس ميل کارک دولت شاه نيک محمد رحم خدا 947     

۴/۳/۲۰۲۱ اردو ميل کشالم دولت شاه عبدالواحد صدام حسني 948     

۴/۳/۲۰۲۱ اربکي کارک دولت شاه عيل نظر سفرخان 949     

۴/۳/۲۰۲۱ پوليس ميل اشندي دولت شاه محمد امري سيدالرحمن 950     
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۴/۳/۲۰۲۱ پوليس ميل اشندي دولت شاه دالور مسجدي 951     

۴/۳/۲۰۲۱ پوليس ميل بويب دولت شاه منګل نظرالدين 952     

۴/۳/۲۰۲۱ پوليس ميل بويب دولت شاه معشوق حمدوکيل ا 953     

۴/۳/۲۰۲۱ ډګروال الک دولت شاه حمدالله شريعيل 954     

۴/۳/۲۰۲۱ اردو ميل مالموت عليشنګ سعادالدين حبيب الرحمن 955     

۴/۳/۲۰۲۱ اردوميل سوبچ عليشنګ سيدمحمد احمدالله 956     

    ۷/۳/۲۰۲۱ معمور ګړګر عليشنګ محمدعيل خان صاحب نور 957

۷/۳/۲۰۲۱ اربکي ګونيال عليشنګ فقريمحمد شريمحمد 958     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکي دوردوری عليشنګ سيدفقري فهيم 959     

۷/۳/۲۰۲۱ اردوميل اندروړ عليشنګ ګل کريم بادام ګل 960     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس دوردوړي عليشنګ محمداسلم محمدفاروق 961     

۷/۳/۲۱۲۰ اردو ميل تييل نچا علشنګ سيدکريم محمديار 962     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس  سندروا علينګار شريال پنريزمان 963     

۷/۳/۲۰۲۱ اردوميل مزري علينګار محمدسالم اسدالله 964     

۷/۳/۲۰۲۱ تسليم شوي شخطربي علينګار مالمحمد عني الله 965     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس ميداين مرکز محمدهاشم عبدالرقيب 966     

۷/۳/۲۰۲۱ اردوميل  بديع اباد علينګار رحمت الله کيامن 967     

۷/۳/۲۰۲۱ اردوميل همهوايئ  علينګار سلطان محمد شريين اغا 968     

۷/۳/۲۰۲۱ ګارډ منګو علينګار بازمحمد بربک 969     

۷/۳/۲۰۲۱ اردو ميل منګو علينګار امريمحمد بشرياحمد 970     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو منګو علينګار محمدنبي ريحان الله 971     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس منګو ګارعلين محمد عارف فريدالله 972     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکی قلټک علينګار ادريس خان الال 973     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس ساالب علينګار موسی خان دريم خان 974     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو افضل بيله علينګار روح الله حفيظ الله 975     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو افغان الم علينګار غريګل اسامعيل 976     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو افغان الم علينګار ت جانحرض  رحمت جان 977     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو افغان الم علينګار نورمحمد مرسلني 978     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو افغان الم علينګار غالم رسور عيسی خان 979     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو افغان الم علينګار محمدقاسم حرضت الله 980     

۷/۳/۲۰۲۱  اردوميل ساالب علينګار زرين جان نوراحمد 981     

۷/۳/۲۰۲۱ کارد علينګار علينګار غالم حسني عوض ګل 982     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس مياخيل علينګار قاري ذکرالله محمداقبال 983     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس ساالب علينګار نرګس غريب خان 984     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس امبيړ قرغاي حبيب جان امام شاه 985     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو چهل معي مرکز اسالم الدين حفيظ الدين 986     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس عمرزيئ مرکز غالم محمد مقيم  987     
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۷/۳/۲۰۲۱ قطعه خاص بهلوان بيله مرکز عبدالعظيم شاهدالله 988     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو سنګر علينګار رسبلند ملتان 989     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو منګو علينګار امريخان غالم يحی 990     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس  الوخيل علينګار لجنت ګ محمدالدين 991     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکی ساالب علينګار عزيزخان خان زاده 992     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو بديع اباد مرکز محمدامري کريم الله 993     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو کرنج مرکز ګل بدين دل اغا 994     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکی بقرام مرکز محمود جواد 995     

۷/۳/۲۰۲۱ اربکي اغچارب قرغائ ملنګ خيرب 996     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو محمودهر مرکز غالم صديق زريالی 997     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو شاطوري مرکز خوشحال هجرت الله 998     

۷/۳/۲۰۲۱ پوليس سيدقلعه مرکز محمدرشيف شهسوار 999     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو سيد قلعه مرکز شهسوار احمدزی 1000     

۷/۳/۲۰۲۱ ميل اردو هپهلوان قلع مرکز عبدالله خيرب 1001     

    ۲۲/۳/۲۰۲۱  کوره ګل مرکز مريعامل امري شاه 1002

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ ميل اردو کيرشمګاه مرکز محمدهاشم عبدالرشيد 1003

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ ميل اردو ادار علينګار محمديعوب طاهرخان 1004

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ پوليس همروايئ علينګار عزيزخان سميع الحق 1005

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ لومينک علينګار علينګار غالم حسني عبدالواحد 1006

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ ميل اردو همروايئ علينګار محمد طالب اجمل 1007

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ ميل اردو شخمطري علينګار خليل الرحمن خاکسار 1008

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ ميل اردو بديع اباد علينګار خان سيد شري 1009

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ پوليس ده زيارت علينګار عصمت الله وحيدالله 1010

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ ميل اردو شمنګل علينګار ګل باز امريحمزه 1011

    ۲۲/۳/۲۰۲۱ پوليس سندروه علينګار سيد فقري سامل جان 1012

 نورستان

    ۶/۳/۲۰۲۱ پوليس پشګر نورګرام مراد خان  امان الله  1013

    ۶/۳/۲۰۲۱ // // // عبد الکريم زبيح الله  1014

    ۶/۳/۲۰۲۱ // // // فدامحمد فضل مولی 1015

    ۶/۳/۲۰۲۱ // // // بازمحمد فضل الله 1016

    ۶/۳/۲۰۲۱ // // // شمشو قدرت الله 1017

    ۶/۳/۲۰۲۱ پوليس  ودهو // نظر محمد تراب 1018

    ۱۷/۳/۲۰۲۱ اردو // // محمدګل رحيم ګل 1019

    ۱۷/۳/۲۰۲۱ اردو تتني // نورمحمد وحيدالله 1020

    ۱۷/۳/۲۰۲۱ پوليس ودهو // عبدالوکيل عابدالله 1021

    ۱۷/۳/۲۰۲۱  // // عبداالغفار عبد الحميد 1022

    ۱۷/۳/۲۰۲۱ // مليل // عيل محمد فضل محمد 1023
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    ۱۷/۳/۲۰۲۱ // // // محبت خان برات خان 1024

    ۱۷/۳/۲۰۲۱ // // // علف دین واليت خان 1025
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      ټټنګ خوګياڼو شاه زمان حرضت ولی 1037

      ټټنګ خوګياڼو مري علی ربيع الله 1038

      ټټنګ خوګياڼو مري علی جاويد 1039

      ټټنګ خوګياڼو ګاللی سيد محمد 1040

      ټټنګ خوګياڼو ګل زمان خاکسار 1041

      ټټنګ خوګياڼو فقري محمد نياز ولی 1042

      ټټنګ خوګياڼو دوران شاه اسامعيل 1043

      ټټنګ خوګياڼو طاهر ګل وسيع الله 1044

      باال باغ رسخرود روح الله فيصل 1045

      ککړک رسخرود مجيب الرحمن هالل 1046

      رسوبی غني خيل سيد عسکر اسلم بيک 1047

      ګالهي غني خيل علم نور سميع الحق 1048

      ګالهي غني خيل ټغر ګل ظابط 1049

      کوټګی شريزاد روح الله رفيع الله 1050

      عبدالخيل اچني غريت نصت الله 1051

      باندر اچني خارج جهاد 1052

      اغز ده باال ګل جان جمعه ګل 1053

      لعل چپور بټی کوټ عباس فآص 1054

      لعل چپور بټی کوټ غازی خان حسن خان 1055

      لعل چپور بټی کوټ حسن خان ذاکر 1056

      لعل چپور بټی کوټ حسن خان شاکر 1057

      لعل چپور بټی کوټ حسن خان رام داد 1058

      ټټنګ خوګياڼو مومن جمشيد 1059



ره
ام

ش
 

د وظیفی  پيژندنه

 نوعیت

د تسلیمی 

 تاریخ
 راوړی وسلی

راوړی 

 ایطوس
 مالحظات

 کلی ولسوايل والیت د پالر نوم نوم

      ټټنګ خوګياڼو سپني وطن 1060

      ککړک رسخرود لاغاګ عمران 1061

      الندی صرب پچرياګام محمد اغا شاهدالله 1062

 

 

 



 

 ( له مياشتي رسه سمون خوري  مجموعي راپور: شعبانکال د) هـ ش 2144مياشتي چې د ( دمارچکال د )م 2021د 

 مهامت
وسائـــط او 

 وسائل

مختلفې 

 وسلې

 ســــپــکې وســـلــې درنـــــې وســـــلـــې

 والیـــــت نـــفــــر

شـــمـــــاره
 

 Apkmثقیل راکټ توپ spg9/82 هاوان
 کالشینکوف

M4/M16 

 1 میدان وردګ 17        

 2 زابل 16        

 کالشینکوف3 ثقیل۲ راکټ ۱    موټرسایکل ۱ 

 کرملی1

 4 کندهار 27

 5 هلمند 126        

 6 فراه 12        

 7 نیمروز 4        

 8 هرات 15        

 9 غور 64 کالشینکوف ۱۷ ثقیل ۱ راکټ ۱     

 10 فاریاب 11        

 11 جوزجان 46        

 12 پکتیا 16        

 13 پکتیکا 15        

 14 خوست 19        

 15 بلخ 138        

 16 سمنګان 32        

 17 بغالن 53        

 18 تخار 78        

 19 بدخشان 27        

 20 کندز 183        

 21 پروان 2        

 22 بامیان 7        

 23 کابل 6        

 24 کاپیسا 8        

 25 کنړ 17        

 26 لغامن 73        

 27 نورستان 22        

 28 ننګرهار 28        

 
  موټرسایکل ۱

 ثقیالن ۳ راکټ ۲  
 کالشینکوفونه ۲۰

 کرملی۱
 :مجموعه  1062


